
O Amor é a Resposta 
 
 
Texto: João 3:16 
 
Introdução: Nessa lição  vamos estudar sobre a 
manifestação do Amor em atitudes, e não em 
palavras como o de costume.  
No fundo da nossa Igreja tem uma plantação de 
Sorgo, e há dias uma revoada de maritacas tem 
se alimentado desse delicioso sorgo. A pergunta 
é: Como o sorgo atrai dezenas de maritacas? E 
como podemos atrair pessoas para o Reino de 
Deus? 
A resposta, está no Amor. 
 
Vejamos nesse estudo o que aprenderemos 
sobre o Amor. 
 

1º O amor é a força mais poderosa do mundo. 
A) O amor de Deus leva a sua igreja a amar. 1Coríntios 13:4-7 
B) O amor é o elo perfeito entre os irmãos. Colossenses 3:14. 
C) Jesus prova o Seu Amor se entregando em favor da Igreja. Romanos 5:8. 

 

2º Deus prova o seu Amor para com o Ser humano. 
A) Deus prova o Seu Amor através da salvação. Efésios 2:4-5 
B) Deus prova o Seu Amor protegendo. Salmos 36:7 
C) Deus prova o Seu Amo consolando. Salmos 94:18-19 

 

3º Jesus faz demonstrações do Seu Amor. 
A) Jesus demonstra o Seu Amor curando leprosos. Mateus 8:2-4. 
B) Jesus demonstra o Seu Amor libertando. Mateus 8:28-34. 
C) Jesus demonstra o Seu Amor alimentando.  Mateus 14: 13-21. 

 
 
 

4º A Igreja é chamada para manifestar esse Amor. 
A) A Igreja é eleita como sacerdócio real. 1Pedro 2:9-10. 
B) A Igreja demonstra o seu amor através da pregação. 2Timóteo 4:2. 
C) A Igreja ama quando prepara obreiros para o ministério. Efésios 4:12 
D) A Igreja é chamada a manifestar o seu amor quando se reúne. Hebreus 10:25 

 
 

Desafio 
Quero te desafiar a provar o Seu Amor por alguém essa semana, fazendo uma visita e 
de alguma forma revelando o quanto você se importa com ela. Afinal, o amor é a 
resposta.  
 

 

Lembretes 
Nova turma do curso Casados para sempre – procure o Junior ou a Gil e inscreva-se, 
vagas limitadas – início das aulas dia 08/08/2019 
16,17 e 18 de agosto REENCONTRO COM DEUS, faça sua inscrição, vagas limitadas 
                                          


